
A VIDA CRISTÃ, A VIDA DA IGREJA, 

A CONSUMAÇÃO DA ERA E A VINDA DO SENHOR 

(Domingo – Primeira sessão da manhã) 

Mensagem Sete 

Combater o bom combate, terminar a corrida, 

e amar a manifestação do Senhor   

Leitura bíblica: 2Tm 4:7-8, 10; 1Tm 1:4, 18; 6:12; At 20:24; Hb 12:1-2 

I. “Combati o bom combate” – 2Tm 4:7a: 

A. Uma vida cristã adequada envolve combater o bom combate contra Satanás e o seu 

reino das trevas e pelo interesse do reino de Deus – Ef 6:10-19. 

B. Paulo considerava o ministério como uma guerra por Cristo, assim como o serviço sa-

cerdotal era considerado um serviço militar, uma guerra – 2Tm 2:3; Nm 4:23, 30, 35. 

C. “Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida”; isso significa que 

para combater o bom combate pelo interesse de Deus na terra, temos de nos livrar de 

todos os embaraços terrenos – 2Tm 2:4. 

D. Paulo incumbiu Timóteo, seu cooperador fiel, de lutar contra os ensinamentos diferen-

tes e lutar pela economia de Deus – 1Tm 6:12; 2Tm 2:3-4. 

E. Combater o bom combate é combater os ensinamentos diferentes e levar a cabo a eco-

nomia de Deus segundo o ministério dos apóstolos acerca do evangelho da graça e da 

vida eterna para a glória do Deus bendito – 1Tm 1:18; 6:12. 

F. Sempre que ministramos Cristo aos outros, nos encontramos em uma batalha; portan-

to, devemos ser soldados que lutam pelos interesses de Deus – 2Tm 2:3-4. 

G. Ensinar e pregar a economia neotestamentária de Deus sobre Cristo e a igreja é com-

bater o bom combate – 1Tm 1:4; Ef 5:32. 

H. Combater o bom combate da fé significa lutar pela economia neotestamentária de 

Deus; em especial, é lutar por Cristo como a corporificação de Deus e pela igreja como 

o Corpo de Cristo – 1Tm 6:12; 1:4; Cl 2:9, 19. 

I. Combatemos o bom combate da fé não somente objetivamente, mas também subjeti-

vamente tomando posse da vida eterna – 1Tm 6:12. 

II. “Terminei a corrida” – 2Tm 4:7b: 

A. “Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha 

carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus” – At 20:24: 

1. Paulo começou a correr o curso da corrida celestial após ter sido conquistado pelo 

Senhor e ele correu continuamente para terminá-la – 1Co 9:24-26; Fp 3:12-14. 

2. Foi somente no último momento da sua corrida que o apóstolo Paulo pôde pro-

clamar triunfantemente: “Terminei a corrida” e ter a segurança de que ele seria re-

compensado pelo Senhor na Sua manifestação – 2Tm 4:7-8. 

B. Uma vida cristã adequada envolve correr a corrida, a carreira, para levar a cabo a eco-

nomia de Deus segundo o Seu propósito eterno – 1Co 9:24. 

C. Temos de buscar a jornada que o Senhor ordenou e andar fielmente nela, pagando 

qualquer preço para continuar de todo o coração a nossa jornada até chegarmos ao 

fim – 2Tm 4:7. 



D. A jornada que o Senhor ordenou para nós é a corrida que todos devemos correr – Hb 

12:1: 

1. Após sermos salvos, Deus nos introduz em uma corrida, que visa diretamente o 

reino – 2Tm 4:1b. 

2. Não podemos escolher o curso que queremos correr; antes, temos de correr a cor-

rida que Deus estabelece diante de nós – At 20:24. 

E. Temos de correr “com perseverança a corrida que nos está proposta” – Hb 12:1: 

1. Assim como o apóstolo Paulo, todos os cristãos devem correr a corrida para ga-

nhar o prêmio, não a salvação no sentido comum, mas uma recompensa, num sen-

tido especial – Hb 10:35; 1Co 3:14-15; 9:26-27; Fp 3:13-14. 

2. Temos de correr a corrida com perseverança, sofrendo a oposição com perseve-

rança e nunca nos fatigando ou desmaiando em nossa alma – Hb 12:2-3. 

F. Corremos a carreira cristã “olhando firmemente para Jesus, o Autor e Consumador da fé” – 

Hb 12:2: 

1. Jesus é o Autor da fé: O Originador, o Inaugurador, a fonte e a razão da fé – Hb 12:2: 

a. Devemos olhar firmemente para Jesus com total atenção, desviando os olhos 

de todos os outros objetos – Hb 12:1-2; Ct 1:4; Sl 27:4. 

b. Quando olhamos firmemente para Jesus, Ele, como o Espírito que dá vida (1Co 

15:45b) transfunde-Se a nós, com a Sua capacidade de crer.  

2. Jesus é o Consumador da fé: O Finalizador, Concluidor da fé – Hb 12:2: 

a. Como o Consumador da fé, o Senhor Jesus continuamente infunde-Se em nós 

como o elemento e a capacidade de crer – At 7:2; Gn 15:6. 

b. Quando olhamos firmemente para Ele, Ele ministra o céu, vida e força a nós, 

transfundindo e infundindo em nós tudo o que Ele é, para sermos capazes de 

correr a corrida celestial e viver a vida celestial na terra – 2Co 3:18. 

c. Ao olharmos firmemente e continuamente para Ele, Ele terminará e completa-

rá a fé que precisamos para correr a corrida celestial – Hb 12:1-2. 

III. Se a segunda vinda do Senhor for preciosa para nós, amaremos a Sua manifestação – 

2Tm 4:8: 

A. Amar a manifestação do Senhor e amar o próprio Senhor são inseparáveis – 1Co 2:9; 2Tm 

4:8. 

B. Se estamos aguardando a vinda do Senhor, devemos ser aqueles que amam a Sua ma-

nifestação – 1Ts 1:10; 2Tm 4:8. 

C. A manifestação do Senhor, Sua volta, é uma advertência, um encorajamento e um in-

centivo a nós – 2Tm 4:1, 18: 

1. Devemos amar a manifestação do Senhor e esperar por ela com expectativa e ale-

gria – Ap 22:20. 

2. Devemos ter um viver que ama a manifestação do Senhor; isso faz com que não se-

jamos desencorajados, mas permaneçamos fiéis até o fim – 2Tm 4:8; Ap 17:14. 

D. Amar a manifestação do Senhor está em contraste com amar a presente era – 2Tm 4:8, 

10: 

1. Uma era é uma parte, uma seção ou um aspecto do sistema mundano de Satanás, 

que é usado por ele para usurpar e ocupar as pessoas e mantê-las longe de Deus e 

do Seu propósito – 1Jo 5:19; 2:15. 
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2. Em 2 Timóteo 4:10, a presente era refere-se ao mundo que nos rodeia, nos atrai e 

nos tenta; não podemos contatar o mundo a não ser que contatemos a presente era 

do mundo. 

3. Demas amou a presente era; por causa da atração da presente era, ele abandonou 

o apóstolo Paulo – 2Tm 4:10. 

4. Em Romanos 12:2, Paulo exorta-nos a não nos conformarmos a esta era, mas a 

sermos transformados pela renovação da mente:   

a. Esta era, no versículo 2, denota a parte atual e prática do mundo, que se opõe à 

vida do Corpo e substitui a vida do Corpo – Rm 12:4-5. 

b. Ser conformado a esta era significa adotar a moda da presente era; ser transfor-

mado é permitir que um elemento orgânico seja trabalhado em nós, produzindo 

assim uma mudança metabólica – Rm 12:2; 2Co 3:18. 

c. Porque a presente era se opõe à igreja, que é a vontade de Deus, não devemos 

nos conformar a ela – Rm 12:2.  

d. Se quisermos viver no Corpo de Cristo, não devemos seguir a presente era ou 

ser conformados a esta era – Rm 12:4-5. 

5. Se amarmos a era presente, nos posicionaremos com o mundo; se amarmos a ma-

nifestação do Senhor, nos posicionaremos com Ele e lutaremos com Ele pelos Seus 

interesses – 2Tm 4:1-2, 4-8, 10. 

E. Os que amam o Senhor, aguardam a Sua volta e amam a Sua manifestação vencerão – 

1Co 2:9; 2Tm 4:8; Ap 22:20; 17:14. 

F. Amar a manifestação do Senhor é uma prova de que amamos o Senhor e vivemos para 

Ele hoje; portanto, isso também se torna uma condição para recebermos a Sua recom-

pensa – 2Tm 4:8, 18. 

G. Amar a manifestação do Senhor não significa que não devemos viver uma vida normal; 

antes, quanto mais amamos a Sua manifestação, mais temos de viver uma vida normal 

hoje – Mt 24:40-42; 2Ts 1:10; 3:6-12; 1Tm 5:8. 

H. Como pessoas que amam o Senhor Jesus, O tomam como sua vida, O vivem e O en-

grandecem, devemos aguardar a Sua vinda e amar a Sua manifestação; esse deve ser o 

desejo do nosso coração e o nosso viver como pessoas que esperam entrar no Seu go-

zo, ser salvos ao entrar no reino celestial do Senhor e receber a coroa da justiça – 2Tm 

4:8, 18. 
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